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Szanowni Czytelnicy
Z radością oddajemy do Państwa rąk kolejny numer magazynu
„Troska”. Z przyczyn techniczno-organizacyjnych niniejsze wydanie zostało opóźnione, za co serdecznie przepraszamy.
W prowadzeniu opieki nad chorymi ze stomią niezmiernie ważna
jest możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami i pielęgniarkami specjalizującymi się w tym zakresie. Dlatego firma ConvaTec od
kilku lat cyklicznie organizuje dla nich konferencje, warsztaty i szkolenia. Treścią bieżącego numeru „Troski” jest zapis IV Ogólnopolskiej
Konferencji dla Lekarzy i Pielęgniarek „Wokół Stomii”, która odbyła się
w Zakopanem 1 marca 2002 roku. Uczestniczyło w niej ponad 100 lekarzy i pielęgniarek z całego kraju. Podczas poszczególnych wykładów
omówiono problemy dotyczące m.in. żywienia, życia seksualnego oraz
jakości życia pacjentów ze stomią. Interesującym tematem było zagadnienie ciąży i związanych z nią możliwych powikłań u kobiet z wyłonioną stomią. Częścią konferencji było także wystapienie Pana Jerzego
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Truchanowicza, który pomimo wyłonionej kilka lat temu stomii uprawia wspinaczkę wysokogórską. Przedstawiono także zalety nowego sytemu do zaopatrzenia stomii — Esteem. Ponadto, uczestnicy konferencji
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mogli, dzięki wykorzystaniu systemu interaktywnego, wyrazić swoją opinię na temat poruszanych problemów. Wykresy przedstawiające rozkład
odpowiedzi umieszczono na końcu niniejszego numeru.
Mam nadzieję, że lektura sprawozdania z przedstawionych na konferencji wykładów dostarczy Państwu wiele cennych informacji, które
będzie można wykorzystać w praktyce klinicznej.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chciałbym Państwu życzyć wiele cierpliwości i pogody ducha. Nowy Rok natomiast niech
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przyniesie takie warunki pracy, aby każdy z Państwa mógł mieć uśmiech
na twarzy. Wraz z życzeniami chciałbym zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by kolejne numery „Troski” ukazywały się regularnie.
Z poważaniem,
lek. med. Przemysław Styczeń
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str. 17
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Esteem –– produkt XXI wieku

Lek. med. Przemysław Styczeń
Marketing Manager
ConvaTec Polska

O

koło 55% ankietowanego personelu medycznego zajmującego się chorymi ze stomią uważa, że obecnie dla pacjenta ze stomią najważniejszy jest odpowiedni sprzęt stomijny. Na pytanie, który element sprzętu jest najistotniejszy, aż
72,3% ankietowanych lekarzy i pielęgniarek wskazało na przylepiec worka lub płytkę jako najważniejszą część sprzętu stomijnego. Należy jednak pamiętać, że każdy pacjent ma inne oczekiwania i dla każdego inny element sprzętu może być ważny. Dlatego
istotne jest stałe jego doskonalenie, tak aby pacjenci stale mogli
korzystać z jak najlepszych materiałów i rozwiązań.
Najnowszym produktem firmy ConvaTec do zaopatrzenia
stomii jest jednoczęściowy system Esteem. Na polskim rynku
jest on dostępny od listopada 2001 roku. Sprzęt Esteem powstawał w szczególny sposób — naukowcy uwzględniali uwagi osób,
które w przyszłości będą stosowały produkt (pacjenci oraz
pielęgniarki stomijne). Materiał przylepca omawianego systemu
wykonano z materiału Stomahesive, stosowanego we wszystkich
produktach stomijnych firmy ConvaTec. Przylepiec worków Esteem jest bardzo cienki: w sprzęcie ileostomijnym ma on grubość
1 mm, a w kolostomijnym — 0,7 mm. Materiał Stomahesive wytwarza się z żelatyny, pektyny i karboksymetylocelulozy. Żelatynę
otrzymuje się z kolagenu, pektyna jest pochodzenia roślinnego
(składnik błon komórkowych), a karboksymetyloceluloza pochodzi z miazgi drzewnej. Materiał Stomahesive jest homogenny, łatwo
przylega nawet do wilgotnej skóry, wchłania wilgoć ze skóry i oddaje ją na zewnątrz. Nie powoduje maceracji skóry, zachowuje jej
naturalne pH, jest przepuszczalny dla powietrza, przez co umożliwia „oddychanie” skóry. Ponadto materiał Stomahesive nie podrażnia skóry i posiada właściwości gojące. Dlatego sprzęt wytwarzany z tego materiału jest trwały i szczelny, nie wywołuje uczuleń i pozwala na utrzymanie optymalnego pH skóry. Taki sprzęt
ma także właściwości gojące, daje duży komfort pacjentowi, łatwo
dopasowuje się do powierzchni skóry i jest stosunkowo niedrogi,
gdyż może być utrzymywany na skórze nawet do 7 dni (dotyczy
płytek w systemie Combihesive 2S).
Worek Esteem jest wykonany z pięciowarstwowej, laserowo
zgrzewanej folii, bardzo trwałej i odpornej na uszkodzenia. Worki są
wyposażone w nowy rodzaj filtru (filtr „Option 20 Upgrade”) oraz
w wersji kolostomijnej –– we wkładki dezodoryzujące (opcjonalnie).
Worki Esteem swoją wielkością przypominają inne produkty dostępne
na rynku. Ponadto worki Esteem z dwóch stron są pokryte bardzo
wytrzymałą fizeliną.
Dużą nowością systemu Esteem jest nowoczesny filtr
(Ryc. 1). Przewód pokarmowy człowieka produkuje przeciętnie około 2,4 litra gazów na dobę. Ich przykry zapach zależy od
zawartego w nich siarkowodoru oraz innych substancji, także organicznych, takich jak merkaptany i tioalkohole. Dotychczas
stosowane filtry pochłaniają głównie gazy nieorganiczne (siarkowodór). Nowoczesny filtr systemu Esteem — „Option 20
Upgrade” — pochłania zarówno gazy organiczne, jak i nieorganiczne. Filtr jest umieszczony na zewnątrz worka, gdzie gazy

Benedito C.: Esteem 1 Piece closed with improved filter, Resource paper, ConvaTec 2001

Ryc. 1. Budowa filtra „Option 20 Upgrade” w workach kolostomijnych Esteem

dostają się przez jeden otwór, a wydostają radialnie, na całym
obwodzie. Przepływ gazów przez filtr reguluje sam pacjent za
pomocą zamykania i otwierania otworów wylotowych.
Oceniano skuteczność nowego filtra Option 20 Upgrade, porównując go z innymi dotychczas stosowanymi filtrami. Wykazano, że czas potrzebny do zdezodoryzowania tej samej ilości gazu
w przypadku zastosowania filtru systemu Esteem jest najkrótszy
(Ryc. 2). Zapewnia to sprawne opróżnianie worków z nadmiaru
gazu i zapobiega ich rozdymaniu się.
Poza nowoczesnym filtrem system Esteem wyposażono we
wkłady dezodoryzujące (dostępne z workami kolostomijnymi).
Zmniejszają one przykry zapach zawartości worka stomijnego.
Chory sam wkłada do worka podobny do czopków wkład dezodoryzujący, który pod wpływem wilgoci rozpuszcza się i uaktywnia.
System Esteem testowali chorzy w wielu badaniach klinicznych. Większość oceniła go jako bardzo dobry. Także każdy z elementów systemu badano osobno. Wyniki oceny przy-

Benedito C.: Esteem 1 Piece closed with improved filter, Resource paper, ConvaTec 2001

Ryc. 2. Czas potrzebny filtrom w poszczególnych rodzajach
worków, aby zdezodoryzować 2,4 l gazów, które produkuje
przeciętnie w ciągu doby przewód pokarmowy człowieka
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Ryc. 7. Ocena worków kolostomijnych Esteem pod względem

Ryc. 4. System Esteem — ocena filtra „Option 20 Upgrade”
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Ryc. 8. Ocena worków kolostomijnych Esteem pod względem

Ryc. 5. System Esteem — całościowa ocena produktu

komfortu stosowania

lepca Stomahesive przedstawiono na rycinie 3. Podobnie pacjenci
bardzo dobrze ocenili filtr — „Option 20 Upgrade” (Ryc. 4).
Szczególnego podkreślenia wymagają wyniki całościowej oceny
Systemu Esteem (Ryc. 5). Firma ConvaTec przeprowadziła duże
badania kliniczne w celu oceny produkowanego sprzętu. Badaniem objęto 2713 chorych w latach 2000–2001 (1545 pacjentów z kolostomią i 1168 pacjentów z ileostomią). Sprawdzano
między innymi bezpieczeństwo, kontrolę i komfort stosowania

worków Esteem. Wyniki przedstawiono na rycinach 6–8.
W procentach przedstawiono grupę pacjentów pozytywnie oceniających sprzęt w zakresie badanej cechy.

DYSKUSJA
Prof. Krzysztof Bielecki zauważył, że worki systemu
Esteem uzyskały bardzo dobrą ocenę nie tylko wśród badanych, ale także wśród lekarzy i pielęgniarek stomijnych.
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Podstawy fizjologiczne żywienia
chorych ze stomią
esekcja jelita, w zależności od rozległości, wymaga odpowiedniego zmodyfikowania diety. Wynika to przede
wszystkim ze zmniejszenia powierzchni wchłaniania pokarmów.
Trawienie węglowodanów rozpoczyna się już w jamie ust
nej. Proces ten jest możliwy dzięki zawartej w ślinie a-amylazie.
W żołądku działanie tego enzymu zostaje zahamowane przez niskie pH soku żołądkowego. Dalej węglowodany są trawione w jelicie cienkim. Zdecydowanie najaktywniejszym odcinkiem przewodu
pokarmowego pod względem procesów trawienia i wchłaniania
pokarmów jest dwunastnica. Są tu wchłaniane nie tylko cukry, ale
również między innymi żelazo. Aminokwasy i kwasy tłuszczowe
są wchłaniane przede wszystkim w jelicie cienkim. W jelicie
czczym są również wchłaniane witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Można zatem powiedzieć, że w początkowym odcinku jelita
cienkiego kończy się wchłanianie pokarmów. Czy zatem dalsza
część jelita odgrywa istotną rolę? Odpowiedź jest twierdząca, między innymi dlatego, że w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego wchłaniana jest woda, sole żółciowe i witamina B12. Kiedy
pacjent po resekcji jelita wymaga specjalnego, sztucznego żywienia? Przeważnie wtedy, gdy usunięto znaczny fragment jelita cienkiego, ponieważ człowiekowi do właściwego wchłaniania składników odżywczych jest potrzebny przynajmniej początkowy 70-centymetrowy fragment tego jelita. Ciekawe, że po usunięciu jelita czczego i pozostawieniu krętego właśnie to jelito może przejąć
niemal całkowicie funkcje trawienia i wchłaniania. Jelito czcze
charakteryzuje się, w porównaniu z jelitem krętym, znacznie
szybszą perystaltyką. Dlatego po usunięciu jelita krętego człowiek
traci znacznie więcej wody niż w przypadku resekcji jelita czczego. Ponadto po resekcji jelita czczego znacznie wzrasta produkcja
kwasu solnego w żołądku. Wynika to najprawdopodobniej z faktu,
że przestaje działać ujemne sprzężenie zwrotne, czyli hamowanie
wydzielania kwasu solnego w żołądku przez sygnały z jelita czczego
wysyłane w odpowiedzi na obecność w jelicie treści pokarmowej
wychodzącej z żołądka. Jakie są konsekwencje wycięcia jelita krętego? Przestaje działać krążenie wątrobowo-jelitowe soli żółciowych oraz zmniejsza się wchłanianie witaminy B12. Do niedokrwi-

Prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Żywienia
AM w Warszawie

stości i polineuropatii może jednak dochodzić dopiero po około
2–3 latach po resekcji prawej połowy okrężnicy z końcowym
odcinkiem jelita krętego.
Przewód pokarmowy jest miejscem, w którym powstają znaczne ilości płynów. Do światła przewodu wydzielane jest: 1000–
–1500 ml śliny, 2000–2500 ml soku żołądkowego, 500–700 ml
żółci, około 1000 ml soku trzustkowego i około 2500 ml soku jelitowego, razem 6200–8700 ml. Ta ogromna ilość wody jest zwrotnie wchłaniana w jelicie czczym i krętym. To między innymi wyjaśnia przyczynę biegunki u osób po rozległej resekcji jelita cienkiego. W jelicie grubym wchłania się zaledwie 20% wody
pasażowanej przez przewód pokarmowy. Zachodzą tu jednak inne
bardzo istotne procesy metaboliczne. W jelicie grubym wytwarza
się około 20% całkowitej energii powstałej z trawienia i z wchłaniania pokarmów. Zachodzą tu procesy fermentacji bakteryjnej
i ostatecznie dochodzi do formowania stolca.
Konsekwencje usunięcia poszczególnych fragmentów przewodu pokarmowego przedstawiono w tabeli 1.
Podsumowując, należy powiedzieć, że utrzymanie prawidłowego stanu odżywienia chorych ze stomią wymaga znajomości
procesów wchłaniania i trawienia w układzie pokarmowym. Żywienie tych chorych zależy od wysokości przetoki, choroby pierwotnej i stanu odżywienia przed operacją.

R

Tabela 1. Konsekwencje usunięcia poszczególnych fragmentów
przewodu pokarmowego

Wysokość stomii

Zaburzenia

Esica
Poprzecznica
Ileostomia

Bez zaburzeń, żywienie normalne
Okresowe biegunki
Utrata wody, elektrolitów i składników
odżywczych
Konieczne żywienie pozajelitowe
i dojelitowe

Jejunostomia
z pozostawieniem
< 70 cm jelita czczego
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Zasady żywienia pacjentów
ze stomią

Dr med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
Instytut Żywności i Żywienia
w Warszawie

W

łaściwe żywienie jest jednym z podstawowych czynników, dzięki którym można uniknąć wielu chorób
przewlekłych. Przykładem takich schorzeń jest cukrzyca, choroby układu krążenia i otyłość. Właściwe żywienie pacjentów ze stomią polega na zapobieganiu wszystkim tym schorzeniom
oraz takiemu dobraniu diety, aby uniknąć u nich powikłań. Do
najczęstszych powikłań należy odwodnienie, hiponatremia, kwasica metaboliczna, hipomagnezenia, hipokalcemia i hipokalemia.
Istotnym elementem diety pacjenta ze stomią jest dostarczenie wszystkich niezbędnych składników odżywczych, tak jak
u osoby zdrowej, ze szczególnym uwzględnieniem wystarczającej podaży błonnika pokarmowego. W badaniach klinicznych
zaobserwowano, że pacjenci z ileostomią przyjmujący zwiększone ilości błonnika wykazują lepsze trawienie białka, a także poprawiają się u nich parametry gospodarki tłuszczowej. Pod
wpływem błonnika zwiększa się sucha masa stolca, wzrasta wydzielanie tłuszczu i azotu, zwiększa się także wydatkowanie
energii i wydzielanie związanych kwasów żółciowych. Chorzy
ze stomią wymagają również odpowiedniej podaży węglowodanów złożonych, takiej, która nie zmienia absorpcji jelitowej
składników mineralnych i białka.
Jednym z najczęstszych błędów żywieniowych u chorych ze
stomią jest ograniczenie podaży wody. Jest to niewłaściwe. Wystarczająca podaż wody jest niezbędna, a nadmierna i tak nie powoduje zwiększania objętości stolca. Objętość (masa) stolca jest
niezwykle istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania
pacjentów ze stomią. Masa stolca zwiększa się dzięki spożywaniu
niektórych składników pokarmowych, jak na przykład suszone
owoce: śliwki, morele, figi; natomiast potrawy smażone, ostre przyprawy czy napoje alkoholowe nie powodują tak korzystnego oddziaływania. Utrata wody i sodu nie jest taka sama u wszystkich
pacjentów. U osób z ileostomią straty wody są zdecydowanie większe i wynoszą około 550 ml, podczas gdy u chorego z kolostomią
objętość utraconej wody wynosi około 150 ml. Dlatego u takich
osób należy okresowo kontrolować parametry gospodarki wodnoelektrolitowej. Nieprawidłowe jest stosowanie diety bogatosodowej ze względu na możliwość rozwoju nadciśnienia. Niedobory należy uzupełniać poprzez odpowiednie zestawianie produktów spożywczych. Podobnie wygląda kwestia niedoborów potasu, który
jest zawarty w wielu produktach, na przykład warzywach, owocach, mięsie i wystarczy odpowiednio komponować posiłki, aby
podaż sodu i potasu była wystarczająca bez dodatkowej suplementacji tych pierwiastków. U chorych ze stomią także nie ma przeciwwskazań do spożywania mleka niskotłuszczowego i mlecznych
produktów fermentowanych. Nie powodują one, w ilości około
250 ml/dz., znaczących zmian konsystencji stolca i nie wpływają
na przyswajanie żelaza niehemowego z żywności.
Jak powinna wyglądać prawidłowa dieta? Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) die-

SAFA — nasycone kwasy tłuszczowe

Ryc. 1. Podstawowe cech prawidłowego żywienia według WHO
(1990)

tę należy tak urozmaicać, aby zawierała odpowiednie ilości poszczególnych składników (Ryc. 1). Ilość spożywanego pokarmu należy właściwie dobrać do potrzeb każdego człowieka, gdyż
nadmiar odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej. Szczególnie
istotne jest ograniczenie podaży tłuszczu. Także, a może przede
wszystkim, jest to ważne u osób ze stomią, ponieważ w tej grupie pacjentów może to prowadzić do biegunek. Ponadto nadmierna podaż tłuszczu i w efekcie otyłość jest podstawowym czynnikiem rozwoju chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2 czy nie-

Ryc. 2. Przykład prawidłowej diety, potrzebnej do dostarczenia 30 g błonnika (w nawiasach podano gramy)
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których nowotworów. W diecie nie powinno znajdować się także
zbyt dużo cholesterolu (maks. 300 mg). Jak wspomniano wcześniej, ważne jest, aby w diecie znajdował się błonnik, przynajmniej 30 g/d. (pieczywo z grubego przemiału, z ziarnami, owoce, warzywa, kasze) (Ryc. 2). Skuteczność diety błonnikowej
zwiększa się przy właściwej podaży płynów. W tym celu, w normalnych warunkach, należy codziennie wypijać od 1,5 do 2 litrów. Ilość tę należy znacznie zwiększać w czasie wysiłku fizycznego lub wysokich temperatur.
Istotnym składnikiem pokarmowym są nasycone kwasy
tłuszczowe, które wpływają niekorzystnie i ich podaż powinna
być ograniczona. Kwasy nasycone, pochodzące z tłuszczów zwierzęcych, przyczyniają się do rozwoju miażdżycy, nadciśnienia,
cukrzycy, a także do nasilenia zaburzeń rytmu serca. Natomiast
kwasy tłuszczowe nienasycone, pochodzenia roślinnego, działają korzystnie. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny
omega-6, występujące w oleju słonecznikowym, sojowym (lub
margarynach z nich produkowanych) obniżają stężenie cholesterolu całkowitego, redukując również stężenie cholesterolu
frakcji LDL, czyli „złego”. Zaleca się spożywanie nienasyconych
kwasów tłuszczowych w takiej ilości, aby pokrywały one około
10–15% zapotrzebowania energetycznego. Ważne są kwasy wielonienasycone z rodziny omega-3, które znajdują się przede
wszystkim w produktach rybnych. Kwasy te wykazują działanie
antyagregacyjne, hipotensyjne i przeciwzapalne. Ponadto kwasy omega-3 są skuteczne w leczeniu chorób o charakterze autoimmunologicznym. Kwasy te są także istotnym składnikiem fosfolipidów błon komórkowych, zwłaszcza w siatkówce oka i mózgu. Ich niedobór może powodować zaburzenia widzenia oraz
upośledzony rozwój intelektualny. Warto podkreślić, że według
badaczy amerykańskich spożywaniu więcej niż jednego posiłku
rybnego na tydzień towarzyszy 52-procentowy spadek ryzyka
nagłej śmierci sercowej, w porównaniu z osobami jedzącymi
posiłki rybne jeden raz na miesiąc lub wcale.
Nowym, istotnym elementem diety stają się obecnie sterole roślinne. Związki te hamują wchłanianie cholesterolu (Ryc. 3).
Co ważne, nie tylko cholesterolu egzogennego, ale także endogennego. W tym miejscu należy przypomnieć, że cholesterol

Tabela 1. Procentowe zmiany stężenia lipidów pod wpływem
zastosowanych w diecie tłuszczów

Margaryna (%)
Cholesterol całkowity
Cholesterol frakcji LDL
Cholesterol frakcji HDL
Triglicerydy
Cholesterol całkowity/
/Cholesterol frakcji HDL

Masło (%)

–10,7
–8,9
–2,0
–12,8

+8,2
+8,6
+2,0
+7,8

–7,3

+6,2

w jelicie cienkim w 80% pochodzi z syntezy endogennej, a zaledwie w 20% jest pochodzenia egzogennego, czyli pokarmowego. Sterole roślinne obniżają absorpcję cholesterolu przez blokowanie tworzenia mieszanych miceli (wolnego cholesterolu, soli
żółciowych, fosfolipidów, monoglicerydów i wolnych kwasów
tłuszczowych). Związki te niejako działają kompetycyjnie w stosunku do cholesterolu i zajmują jego miejsce w micelach.
Istotny wpływ tłuszczów roślinnych na parametry gospodarki lipidowej przedstawiono w tabeli 1.
Jakie oleje należy stosować do smażenia potraw? Przede
wszystkim oleje roślinne z kwasami jednonienasyconymi, czyli
olej rzepakowy i oliwę z oliwek. Oleje z kwasami wielonienasyconymi, jak olej słonecznikowy, nie powinny być poddawane obróbce termicznej.
Na zakończenie dr Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska podkreśliła, że stosowanie żywności dietetycznej, zwanej
też funkcjonalną, specjalnie spreparowanej i charakteryzującej się specjalnym składem, stanowi szansę na poprawę
zdrowia. Nie jest to jednak panaceum na wszystkie występujące schorzenia i dlatego taka żywność powinna być tylko
urozmaiceniem prawidłowej diety, będącej jednym z elementów zdrowego stylu życia.

DYSKUSJA
Prof. Krzysztof Bielecki podkreślił, że informacje podane w piśmiennictwie na temat żywienia chorych ze stomią
często odbiegają od obecnych wyników badań. Przekazywanie błędnych informacji pacjentom odzwierciedla się w następujących danych: aż 50% takich chorych wyklucza z diety jarzyny, natomiast aż 68% lekarzy odradza osobom ze stomią
jedzenia ryb czy cebuli. Dzięki poszerzaniu i uzupełnianiu
wiedzy na temat diety u chorych ze stomią będzie można zapobiec wielu powikłaniom wynikającym z niewłaściwego żywienia, które przecież u takich pacjentów nie powinno się różnić
od diety zdrowego człowieka.
W sposobie żywienia pacjenta ze stomią i osoby zdrowej praktycznie nie ma istotnych różnic. Należy jednak pamiętać, że osoby ze stomią powinny przyjmować wiele płynów oraz pokarmów bogatoresztkowych. Zalecane są niewielkie ilości tłuszczu, z uwzględnieniem podaży nienasyconych
kwasów tłuszczowych. Stomia u kobiet nie jest przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę.

oprac. na podstawie: Ntanios Y

Ryc. 3. Mechanizm hipolemicznego działania steroli roślinnych
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Życie seksualne pacjentów
ze stomią

S

wój wykład dr Wiesław Czernikiewicz rozpoczął od dwóch
pytań skierowanych do uczestników sesji. Na pytanie
o częstość zgłaszania problemów seksualnych przez chorych zebrani stwierdzili, że są to przypadki raczej sporadyczne,
z czego wynika, że pacjenci nie przyznają się do problemów
i wstydzą się o nich mówić. Ponadto w Polsce osoby z problemami dotyczącymi życia intymnego nie mają się dokąd zgłaszać.
Obecnie istnieją tylko 4 poradnie seksuologiczne (w Warszawie,
Łodzi i Gdańsku), które podpisały umowy z Kasami Chorych.
Kolejne pytanie dotyczyło płci chorych zgłaszających
problemy seksualne. Okazuje się, że przeważnie zgłaszają je
mężczyźni.
Warunkiem udanego współżycia jest odczuwanie popędu
seksualnego. Następną fazą jest podniecenie, które przejawia
się w pewnych reakcjach fizjologicznych. Jest to erekcja u mężczyzny i zespół gotowości seksualnej u kobiety. Ośrodki odpowiadające za reakcje seksualne znajdują się w podwzgórzu.
U mężczyzn jest to przyśrodkowy obszar przedwzrokowy, natomiast u kobiet –– okolica jądra brzuszno-przyśrodkowego.
W mechanizmie uzyskania gotowości płciowej uczestniczą zatem dwa układy: naczyniowy i nerwowy. Najczęstszą przyczyną
dysfunkcji seksualnej jest cukrzyca (40%). Należy też wymienić choroby naczyń (30%), obrażenia po zabiegach chirurgicznych (szczególnie urologicznych) (13%), urazy (8%) i zaburzenia hormonalne (6%). Do zaburzeń tego typu dołączają się
czynniki psychiczne: depresja pooperacyjna, obniżona samoocena, lęk przed nieakceptacją ze strony partnera czy obawa
przed niesprawnością seksualną.
Jakie czynniki wpływają na seksualność chorego ze stomią?
Najistotniejsza jest przyczyna zabiegu i jego zakres. Najgłębsze
zaburzenia obserwuje się u osób z kolostomią po brzuszno-kroczowym wycięciu odbytnicy z powodu raka. Znaczenie ma wiek
i płeć chorych. Zaburzenia częściej występują u starszych mężczyzn. Istotny jest także stan psychiczny i ogólny pacjenta. Na-

Dr med. Wiesław Czernikiewicz
Zakład Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich
CMKP w Warszawie

leży informować pacjenta przed operacją o wystąpieniu ewentualnych problemów związanych z funkcjami seksualnymi.
Jak zmienia się seksualność kobiet po zabiegu wyłonienia stomii? Około połowy pacjentek zaprzestaje aktywności
płciowej. Częstość kontaktów seksualnych znacznie się zmniejsza. Obserwuje się znaczne obniżenie popędu seksualnego oraz
satysfakcji osiąganej ze współżycia. U około połowy pacjentek
nie dochodzi do szczytowania podczas stosunku, głównie ze
względu na dolegliwości bólowe wynikające z braku stanu gotowości płciowej i suchości pochwy. Aż u 40% kobiet obserwuje się dyspareamię. Znaczna grupa kobiet nie doznaje odczuć płciowych podczas stosunku. Także u mężczyzn ze stomią
popęd seksualny ulega osłabieniu. Ponad połowa mężczyzn
zaprzestaje aktywności seksualnej. Zaburzenia erekcji występują u około 15–40% chorych. W podobnej grupie obserwuje
się brak ejakulacji. Występuje również ejakulacja wsteczna.
W jaki sposób można pomóc osobom ze stomią z problemami płciowymi? Taka pomoc praktycznie nie różni się od udzielanej innym pacjentom (Ryc. 1). Kobietom najczęściej potrzebne
są lubrikanty. Spośród środków farmakologicznych popęd zwiększa johimbina. Równolegle obok farmakoterapii należy prowadzić
psychoterapię: leczenie depresji i działania poprawiające samoocenę. U mężczyzn terapię seksuologiczną można prowadzić, stosując wiele różnych leków. Często podaje się leki z grupy preparatów naczynioaktywnych, skuteczna u osób ze stomią jest także
Viagra. Za granicą dostępna jest apomorfina działająca ośrodkowo. W uzasadnionych przypadkach można stosować terapię hormonalną. Również w grupie mężczyzn istotne miejsce zajmuje
psychoterapia, z leczeniem depresji włącznie.
Jakie czynniki poprawią rokowanie w przypadku zaburzeń
seksualnych u osób ze stomią? Przede wszystkim krótki okres
trwania dysfunkcji, silny popęd i dobre doświadczenia seksualne. Bardzo istotna jest też silna motywacja i właściwe podejście partnerki/partnera do problemu.

Ryc. 1. Leczenie seksuologiczne osób ze stomią
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DYSKUSJA

sze jest leczenie zaburzeń wytrysku. W tej sytuacji wielokrotnie nie uzyskuje się zadowalającego wyniku terapii.
Dr Wiesław Czernikiewicz podkreślił także, że obecnie jest
zbyt mało poradni seksuologicznych i specjalistów seksuologów.
Organizuje się szkolenia dla psychologów i lekarzy różnych specjalności, którzy chcą się kształcić w kierunku seksuologii. Kursów jest jednak coraz mniej, co wiąże się z sytuacją finansową.

W dyskusji dr Wiesław Czernikiewicz stwierdził, że około 60% chorych ze stomią i zaburzeniami seksualnymi można wyleczyć z pomocą specjalisty seksuologa. Należy dodać,
że najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadku zaburzeń
wzwodu. Metody farmakologiczne w większości przypadków
pozwalają na uzyskanie erekcji i odbycie stosunku. Trudniej-

Ciąża u kobiet ze stomią

W

śród objawów patologicznych układu trawiennego
towarzyszących ciąży rozróżnia się niewielkie zaburzenia potęgowane lub wywoływane przez ciążę, lecz
niepowodujące większych zagrożeń, oraz ciężkie choroby przewodu pokarmowego, w których ciąża przyczynia się do wystąpienia
pełnego obrazu klinicznego i oddziałuje w dość szczególny sposób
na rokowanie. Przykładem stanu bardzo silnie wpływającego na ciążę jest stomia. Generalnie rzadko spotyka się w Polsce kobiety ze
stomią w ciąży. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, takie pacjentki często są niepłodne. Kobiety ze stomią często nie owulują,
mają zaburzenia miesiączkowania. U takich pacjentek stosunkowo
często dochodzi do przedwczesnych porodów i poronień. Stomia nie
jest przeciwwskazaniem do przeprowadzenia porodu w sposób naturalny. Istotne jest jednak, aby poród odbywał się w tym samym
ośrodku, w którym wykonywano zabieg wyłonienia stomii. Kobiety
ze stomią są bardziej narażone na wystąpienie przetok pochwowych,
ponadto ciąża może przyczynić się do wystąpienia nawrotu choroby podstawowej (choroba Leśniowskiego-Crohna czy collitis ulcerosa). Kolejnym problemem u kobiet w ciąży z chorobami jelit jest
prowadzenie steroidoterapii. Steroidów ogólnie nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że są one bezwzględnie konieczne.
Wydaje się, że ich stosowanie stanowi mniejsze zagrożenie dla kobiet niż nieleczenie choroby podstawowej.
O co pytają kobiety w ciąży ze stomią? Przede wszystkim
obawiają się nieprawidłowego działania stomii przy powiększającym się brzuchu. Pytania dotyczą także karmienia i konieczności wykonywania cięcia cesarskiego. Kobiety w ciąży nie
powinny ograniczać podaży płynów. Konieczne jest przyjmowanie 4–5 litrów płynu. Poza tym nie ma specjalnych zaleceń.
Przy powiększaniu się macicy może dojść do przesuwania się
jelit i odczucia dyskomfortu przez chore. Cięcie cesarskie nie
jest konieczne przy istnieniu stomii. Ponadto stomia nie jest
przeciwwskazaniem do karmienia piersią.
Najlepszym momentem na zajście w ciążę u kobiety ze stomią wyłonioną z powodu choroby zapalnej jelit jest okres remisji. Nie zawsze jest to proste, gdyż u takich chorych często
obserwuje się zaburzenia cyklu miesiączkowego. Do niedawna
aż 25% z nich było w ogóle niepłodnych. Niepłodność wynikała z zarastania jajowodów na skutek okaleczającej operacji
wyłonienia stomii. Obecnie zdarza się to znacznie rzadziej.
Czy choroba podstawowa wpływa na przebieg ciąży? Zależy to przede wszystkim od aktywności choroby w momencie

Dr hab. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Klinika Ginekologii i Położnictwa
CMKP w Warszawie

zapłodnienia, do którego powinno dochodzić w okresie remisji. Niestety, jeżeli podczas ciąży choroba podstawowa przebiega ostro i trzeba wykonać kolektomię, może nastąpić poród
przedwczesny lub poronienie samoistne.
Nie trzeba u kobiet w ciąży przerywać leczenia choroby zapalnej jelit. Sulfasalazyna jest lekiem bezpiecznym dla płodu.
Natomiast mężczyzna leczony sulfasalazyną powinien odstawić
lek na 2–3 miesiące przed zapłodnieniem partnerki. Wynika to
z dużego wpływu leku na sprawność plemników i ich budowę.
Uszkodzone plemniki mogą być przyczyną później stwierdzanego uszkodzenia płodu. Terapię sulfosalazyną można kontynuować
podczas karmienia piersią. Także mesalazyna jest preparatem
w pełni bezpiecznym dla kobiety w ciąży. Inaczej jest ze wspomnianymi steroidami. Leki te mogą powodować zahamowanie
wzrastania płodu i ostatecznie niską masę urodzeniową, a ponadto mogą prowadzić do wystąpienia porodu przedwczesnego.
Lekiem bezwzględnie przeciwwskazanym u kobiet w ciąży jest
metotreksat. Przeciwwskazane jest także stosowanie antybiotyków, na przykład ciprofloksacyna może powodować artropatię.
Natomiast salicylany można podawać kobietom w ciąży, ponieważ nie powodują wad płodu. Merkaptopuryna i azatopiryna to
preparaty przechodzące przez łożysko i wykrywane we krwi pępowinowej, dlatego w ciąży się ich unika. Jednak stosuje się te
leki u kobiet, których nie można poddać innej terapii. Lekiem
dopuszczonym do stosowania jest natomiast cyklosporyna. Jej
teratogenność jest niska, jednak podczas terapii może dojść do
porodu przedwczesnego, a masa urodzeniowa może być obniżona. Lekiem silnie szkodliwym jest, jak wspomniano, metotreksat. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni przerwać leczenie na 3 miesiące przed zapłodnieniem. Leki przeciwbiegunkowe, takie jak atropina lub loperamid, nie są toksyczne i nie
ma przeciwwskazań do ich stosowania podczas ciąży.

DYSKUSJA
Kobiety ze stomią, podobnie jak zdrowe pacjentki, nie
powinny w ciąży przybrać na wadze więcej niż 8–12 kg. Natomiast u kobiet otyłych masa ciała przed ciążą nie powinna
się zwiększyć o więcej niż 6 kg. Należy zatem pamiętać, że
kobieta w ciąży nie powinna „jeść za dwóch”. Nadmierny
przyrost masy u takich pacjentek zwiększa wielokrotnie ryzyko porodu przedwczesnego, jak też ryzyko niskiej masy
urodzeniowej dziecka.
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Kobieta ze stomią a ciąża
— problem chirurgiczny?

K

linika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej w Poznaniu tradycyjnie od wielu lat
zajmuje się problematyką leczenia chorób zapalnych jelit, polipowatości rodzinnej oraz nowotworów jelita grubego.
Obecnie posiada największy materiał w Polsce dotyczący powyższych zagadnień. Sprawą naturalną i oczywistą jest, że wśród operowanych kilkuset osób znalazły się również kobiety w ciąży.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania zespołu Kliniki są
kobiety w ciąży, u których poprzednio wytworzono w przebiegu
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub polipowatości rodzinnej zbiornik jelitowy z jelita cienkiego. Zanotowano 8 takich przypadków. U 4 kobiet poród odbył się w sposób naturalny, u pozostałych 4 –– za pomocą cięcia cesarskiego, przy którym asystował chirurg. Chociaż u tych kobiet przed zajściem
w ciążę zlikwidowano czasową stomię, jednak zagadnienie to ściśle się wiąże z problemem: stomia a ciąża.
W codziennej praktyce chirurgicznej można spotkać następujące trudne sytuacje, na które należy się przygotować:
— kobieta w ciąży wymaga wyłonienia stomii, najczęściej w przebiegu choroby zapalnej jelit, niedrożności, wyjątkowo —
nowotworu;
— kobieta w ciąży z poprzednio wyłonioną stomią — kobieta
i ginekolog oczekują pomocy i wsparcia ze strony chirurga;
— kobieta ze stomią na skutek choroby zapalnej jelit chce zajść
w ciążę — oczekuje rady i pomocy;
— kobieta ze stomią z powodu polipowatości rodzinnej chce
zajść w ciążę — oczekuje rady, szczególnie w zakresie możliwości przekazania dziecku mutacji;
— kobieta po likwidacji stomii, ale z wytworzonym zbiorni-

Dr hab. med. Piotr Krokowicz
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
AM w Poznaniu

kiem jelitowym chce zajść w ciążę — oczekuje wsparcia
i pomocy podczas rozwiązania.
W celu wywołania dyskusji podczas konferencji przeprowadzono
ankietę za pomocą interaktywnego systemu pytań. Wyniki były interesujące. Okazuje się, że w swojej praktyce klinicznej zaledwie 30%
uczestników spotkało się z przypadkiem kobiet w ciąży ze stomią.
Około 20% uczestników miało do czynienia z sytuacją, w której u ciężarnej należało wyłonić stomię. Znacznie więcej, bo aż 40% uczestników spotkało się z pacjentkami ze stomią planującymi ciążę i oczekującymi porad, szczególnie dotyczących pojawienia się wad u dziecka i przekazania cech uwarunkowanych genetycznie. Mimo że na
sali było wielu doświadczonych klinicystów, aż 90% z nich nie brało
udziału przy porodzie kobiety ze stomią.

DYSKUSJA
W podsumowaniu prof. Krzysztof Bielecki podkreślił,
że sporadycznie spotyka się kobiety ze stomią w ciąży. Czy
jest to wynik niepłodności? Nie, także odradzanie ciąży przez
lekarzy jest istotną tego przyczyną. Należy zmienić tę sytuację: kobieta ze stomią może zajść w ciążę i urodzić zdrowe
dziecko, również w naturalny sposób. Wymaga jednak szczególnej opieki zespołu specjalistów, w tym zwłaszcza chirurga i ginekologa.
Według informacji z Pol-Ilko w Polsce jest obecnie około 17 000 chorych ze stomią. Do Towarzystwa zgłosiło się
także 10 kobiet ze stomią, które były lub chciały zajść w ciążę. Wskazane jest, zdaniem prof. Krzysztofa Bieleckiego,
stworzenie zespołu specjalistów zajmujących się problematyką ciąży u kobiet ze stomią.

Operacja — stomia — depresja?

O

peracja wyłonienia stomii dla chorego, w aspekcie psychicznym, jest trudna, gdyż stawia szczególne wymagania ludzkiej psychice. Taka sytuacja może mieć dwojaką
naturę: poznawczą i emocjonalną. Natura poznawcza wynika
z braku informacji lub posiadania błędnej informacji, natomiast
natura emocjonalna wiąże się z przykrymi doznaniami psychicznymi. Reakcja pacjenta na sytuacje trudną zależy od jego osobowości, sposobu radzenia sobie, doświadczenia, mechanizmów
obronnych, wiedzy, umiejętności i wsparcia społecznego. Sytuacja ta ma dwa aspekty: obiektywny, czyli biologiczny, i subiektywny — psychiczny. Może ona doprowadzić do wystąpienia
depresji.

Dr n. hum. Maria Kózka
Instytut Pielęgniarstwa WOZ,
CMUJ w Krakowie

Jakie są objawy depresji? Najczęstszym objawem jest smutek, obniżenie nastroju, przygnębienie, niemożność odczuwania
radości i satysfakcji. Depresję charakteryzuje także osłabienie
tempa procesów psychicznych i ruchowych oraz objawy somatyczne, takie jak zaburzenia łaknienia, zmęczenie, zaburzenia snu.
Dość charakterystyczny jest też lęk lub dysforia (gniew, rozdrażnienie, zniecierpliwienie). Te ostatnie objawy mogą znacznie
utrudniać kontakt z pacjentem.
Do najczęstszych przyczyn depresji należą: straty biologiczne, na przykład spadek atrakcyjności, utrata zdrowia, niepełnosprawność, straty dotyczące życia rodzinnego: odchodzenie dzieci,
śmierć bliskich lub straty finansowe. Przyczyną depresji może też
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być utrata pozycji społecznej, utrata towarzystwa czy brak zajęcia. Skala problemów związanych z depresją jest bardzo duża.
Uważa się, że depresja to czwarta przyczyna cierpień z powodu
choroby w świecie. Dane epidemiologiczne wskazują, że 5–9%
wszystkich korzystających z pomocy w Podstawowej Opieki Zdrowotnej choruje na dużą depresję. Około 17–21% cierpi na depresję podprogową, a 35–50% przypadków pozostaje nierozpoznanych. Obliczenia Lehmana z 1998 roku wskazują, że około 100 mln
ludzi na całym świecie cierpi na depresję. Pużyński natomiast
uważa, że omawiany problem dotyczy aż 4% ludności Europy Zachodniej. W Polsce około 6–12% mieszkańców cierpi z powodu
depresji. Chorobę 2 razy częściej rozpoznaje się u kobiet, zwykle
w okresie menopauzy. Często chorują osoby z innymi, poważnymi
schorzeniami somatycznymi, takimi jak: zawał serca, cukrzyca,
udar mózgu oraz szczególnie często osoby z nowotworami.
Jak klasyfikować zaburzenia psychiczne? Najczęściej stosuje
się klasyfikację DMS-IV (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders). Podział ten wyróżnia:
— zaburzenia depresyjne: duże zaburzenia i zaburzenia dystymiczne;
— zaburzenia dwubiegunowe;
— zaburzenia afektywne związane z chorobami somatycznymi
i uzależnieniami.
Jak można badać niepokój i lęk u pacjentów? Wykorzystuje się
w tym celu kwestionariusze, na przykład Arkusz Samopoznania Cattella czy Kwestionariusz Samooceny (STAI). Badania wykazały, że
sytuacja stresowa w przypadku zabiegu wyłonienia stomii wiąże się
z poczuciem lęku, który jest szczególnie duży u osób ze specyficznym,
lękowym nastawieniem. Można go zmniejszyć i ułatwić adaptacje do

nowej sytuacji przez prowadzenie odpowiednich programów. Podstawowe przyczyny tego lęku i niepokoju to wysokie napięcie wewnętrzne o charakterze reaktywnym, tendencja do samoobwiniania się w formie poczucia winy, brak poczucia bezpieczeństwa osobistego przejawiający się nieufnością i agresją skierowana do otoczenia (także
autoagresją). Istotną przyczyna jest też niezrównoważenie emocjonalne. Podsumowując, wśród pacjentów ze stomią stwierdza się wysoki
poziom lęku, co świadczy o dużym napięciu wewnętrznym, braku poczucia bezpieczeństwa, zaburzeniu równowagi emocjonalnej, poczuciu winy i osamotnieniu. Lęk można zmniejszyć poprzez odpowiednią
pomoc społeczną, co może znacznie ułatwić adoptowanie się chorego
do nowej sytuacji. Należy pamiętać, że osoby ze zwiększoną lękliwością reagują wyższym poziomem lęku.
Depresja nie zawsze jest stanem, który można łatwo rozpoznać. Należy rozróżnić depresje od stanów lękowych i od zaburzeń somatycznych. Nie można pomijać depresji w przypadku
zidentyfikowania uzależnienia alkoholowego czy lekowego, jak też
nie należy traktować obserwowanych u chorych zaburzeń nastroju jako normalnych reakcji na wydarzenia.
Na zakończenie wykładu dr Maria Kózka przypomniała o najważniejszych informacjach, które przedstawiła w formie pytań do
publiczności.
Najważniejszy czynnik, który u chorego ze stomią może nasilać lęk, to brak informacji. Chory o zabiegu powinien być informowany przede wszystkim przez lekarza, którego dobrze zna, czyli
lekarza prowadzącego. Czy choremu przekazywać informacje
o chorobie nowotworowej? Zdaniem dr Marii Kózki chory zawsze
powinien wiedzieć o swoim stanie.

Operacja — stomia — depresja?

Mgr psych. Jolanta Fryc-Martyńska
III Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
AM w Poznaniu

eorie naukowe, podobnie jak nasze ubrania, podlegają
modzie. Można spokojnie powiedzieć, że tematyka depresji jest obecnie bardzo popularna.
Dwa poczytne tygodniki, „Newsweek” (27.01.2002 r.) oraz
„Wprost” (3.03.2002 r.), na okładkach anonsowały tematykę depresji.
Przez wiele lat szczegółowe problemy psychiczne ludzi z chorobami ciała, w tym chorujących na raka, schodziły na drugi plan,
ponieważ przede wszystkim walczono o życie pacjenta. Jednak postęp medycyny sprawia, że coraz większe zainteresowanie wzbudza
jakość życia osób chorujących i leczonych. Wyrazem tej tendencji
było pojawienie się 30 lat temu psychoonkologii, a osiągnięcia tej
dziedziny sprawiają, że człowieka chorego postrzega się w sposób
coraz bardziej całościowy, pamiętając, że ma ciało i duszę. W wielu
krajach, w miarę możliwości finansowych, powstają psychoonkologiczne punkty konsultacyjne, ambulatoria i ośrodki psychoterapeutyczne wspomagające chorych na raka i ich rodziny. Z tym nurtem
wiąże się także utworzenie poradni dla osób ze stomią.
W psychoonkologii przez lata, aż do drugiej połowy lat 90.,
modne było poszukiwanie zależności między pewnymi właści-

wościami osobowościowymi i sytuacjami, szczególnie trudnymi,
a zachorowaniem na nowotwór. Wielu badaczy uważało, że istnieje tak zwana osobowość nowotworowa, że ludzie skłonni do
przeżywania i jednocześnie hamowania agresji, z tendencją do
depresyjnego wycofywania się, niepewni, przeżywający długotrwałe, złożone sytuacje trudne, w szczególności zaś sytuację
straty — są bardziej podatni na zachorowanie na raka. Ta koncepcja wiązała się z ważnymi konsekwencjami dla samych chorych, ponieważ powodowała głębokie poczucie winy, że sami
zawinili w jakiś sposób i pośrednio stali się przyczyną swojej
choroby. Pojęcie winy charakterologicznej jest jednym z najtrudniejszych obciążeń dla pacjenta.
Najnowsze badania, których wyniki ogłoszono między innymi
na kongresie psychoonkologii w 1998 roku w Niemczech, wskazują, że idee osobowości nowotworowej były wytworem sposobu prowadzenia badań. Badania przeprowadzano najczęściej zaraz po rozpoznaniu choroby, a osobami badanymi były przeważnie kobiety
chorujące na raka piersi lub narządu rodnego. Okazało się, że podobne wzorce zachowania wykazują ludzie chorujący na różne choroby bezpośrednio po ich rozpoznaniu i rozpoczęciu leczenia.
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Tabela 2. Zaburzenia depresyjne a lokalizacja nowotworu

Podobnie nieaktualna jest również koncepcja, że to głównie
sytuacja stresowa wyzwala chorobę nowotworową. Na wspomnianym kongresie ogłoszono wyniki badań dotyczących dużej grupy
kobiet z Stanów Zjednoczonych i z Danii, poddanych obserwacji
przez kilka lat po stracie dziecka. Mimo olbrzymiego stresu związanego z tym faktem wcale nie wzrosła w tej grupie zachorowalność na raka, w dodatku, jeżeli już przedtem kogoś leczono z tego
powodu, nie stwierdzono podwyższonego ryzyka nawrotu.
Wynika stąd, że badania nad powiązaniami przyczynowo-skutkowymi w psychoonkologii są bardzo trudne do przeprowadzenia i dlatego nowe poszukiwania w tej dziedzinie idą nie
tyle w kierunku ustalania przyczynowości, ile mają służyć opracowywaniu coraz lepszych sposobów wspomagania pacjenta i jego
rodziny w zmaganiu się z chorobą i konsekwencjami leczenia.
Ważne jest więc zapewnienie coraz lepszej jakości życia,
stabilizacja zdrowia psychicznego, redukcja objawów psychologicznych związanych z leczeniem, a także zupełnie nowe zagadnienie — wspomaganie pierwszych opiekunów osób chorujących
na raka, w tym osób opiekujących się chorymi w terminalnej fazie
choroby nowotworowej.
Warto wiedzieć, że w bazie danych MEDLINE obejmujących ostatni rok (luty 2001–luty 2002) zarejestrowano 375 prac
dotyczących problematyki depresji i raka. Autorów prac interesuje głównie opis samego zjawiska, jego rozmiary i współwystępujące okoliczności medyczne i psychospołeczne, szczególnie
wiele prac dotyczy współistnienia lęku i depresji. Grupą wzbudzającą największe zainteresowanie badaczy są kobiety chorujące na raka piersi i narządu rodnego, a także osoby leczone z powodu raka płuc. Pojedyncze prace dotyczą nowotworów przewodu pokarmowego. W wielu pracach porównuje się stan
psychiczny chorych przed i po wdrożeniu farmakoterapii antydepresyjnej. Kilka prac zajmuje się natomiast problemem efektywności grup wsparcia w zwalczaniu objawów lęku i depresji.
Uwagę zwraca duża rozbieżność zdań na temat oceny rozmiarów i głębokości zaburzeń depresyjnych u chorych na raka.
1. Jaki procent pacjentów leczonych operacyjnie z powodu raka jelita grubego cierpi na przejściowe zaburzenia adaptacyjne?
2. Jaki procent pacjentów cierpi na zaburzenia depresyjne?
Nie dysponujemy dokładnymi danymi dotyczącymi polskich
warunków, najciekawsze wydają się wyniki opublikowane przez
zespół prof. Krystyny de Walden-Gałuszko w artykule pt. „Najczęstsze problemy psychiatryczne w ambulatoryjnej praktyce onkologicznej”, Psychoonkologia, 1998 (styczeń–czerwiec): 2 (tab. 1).

Badania objęły 306 pacjentów Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej, którzy zostali skierowani bądź sami zgłosili się do
konsultacyjnego punktu psychoonkologicznego po poradę psychiatryczną, 64,1% skorzystało z jednorazowej porady, 35,9%
poddało się leczeniu (110 osób).
Zaburzenia adaptacyjne, manifestujące się napięciem i lekiem, wynikają głównie z obciążeń sytuacyjnych. Oba rodzaje
problemów psychicznych wiążą się z lokalizacją zmiany (tab. 2),
pojawiają się częściej u kobiet, częściej u osób rozwiedzionych
niż u owdowiałych, najwięcej zaburzeń obu rodzajów występuje
wśród osób w wieku od 36 do 65 lat, a czas, który upływa od
początku leczenia, wcale nie goi ran wręcz przeciwnie — im
dłużej trwa choroba i leczenie, tym trudniej to znieść.
W tabeli 3 zestawiono dane procentowe na temat zaburzeń zachowania u osób chorych na nowotwory według różnych statystyk.
Wiele zależy prawdopodobnie od metody badania, jest też pewna
rozbieżność w stosowanych skalach oceniających zaburzenia, choć
klasyfikacje chorób i zaburzeń, z których obecnie się korzysta, dokładnie określają, jakie objawy i w jakim nasileniu pozwalają postawić konkretną diagnozę. Wydaje się, że najwięcej problemów występuje w okresie rozpoznania i rozpoczęcia leczenia.
Większość zmian ma charakter przejściowy i dotyczy tak
zwanych zaburzeń adaptacyjnych, będących reakcją na stres, na
sytuację trudną spowodowaną poważnym rozpoznaniem, samym
leczeniem i jego konsekwencjami.
Ludzie adaptują się do sytuacji, wymaga to jednak czasu,
a okresowo także dodatkowych działań (terapia, grupa wsparcia). Osoby chorujące nie wymagają najczęściej psychoterapii
w pełnym tego słowa znaczeniu.
3. Jak długo trwa adaptacja do stomii?
Jeżeli człowiek ma problemy co najmniej rok po operacji, to wymaga profesjonalnej pomocy. Co to znaczy „ma problemy”? Trzeba pamiętać, że wiele osób nie akceptuje stomii
w pełni, ale nie ma większych problemów z funkcjonowaniem
— żyją z kolcem, ale nie znaczy to, że mają depresję i wyma-

Tabela 1. Przejściowe zaburzenia przystosowania (ICD-10, F 43)

Tabela 3. Zaburzenia zachowania u chorych na nowotwory

Lokalizacja nowotworu
Piersi
Głowa/szyja
Narządy rodne
Jelito grube

48,0%
37,5%
35,4%
30,8%
za: K. de Walden-Gałuszko, M. Majkowicz, I. Trzebiatowska,
Psychoonkologia 1998

Badania amerykańskie

Lokalizacja nowotworu

20–38% chorych przechodzi depresję

Piersi

49,0%

Głowa/szyja

45,8%

Badania polskie

Narządy rodne

47,9%

45–47% chorych przechodzi depresję

Jelito grube

26,9%

Badania niemieckie
20–30% chorych ma lekkie i średnio nasilone zaburzenia
adaptacyjne, tylko 5–9% cierpi z powodu cięższych zaburzeń

za: K. de Walden-Gałuszko, M. Majkowicz, I. Trzebiatowska,
Psychoonkologia 1998
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gają leczenia. Celem jest stabilność psychospołeczna.
Warto spojrzeć na statystykę w ogóle, w 2000 roku w Polsce
z powodu depresji leczyło się 164 tys. ludzi, na leki wydano
34 mln zł!!!
4. Co jest ważnym psychologicznym czynnikiem ryzyka w depresji?
Do zwiększonego ryzyka depresji przyczyniają się następujące elementy: wczesne doświadczenie straty, dysfunkcjonalne
założenia co do świata i własnej osoby, wydarzenia krytyczne,
automatyczne negatywne myślenie na temat samego siebie i swojej sytuacji, atrybucje przyczyn: jeśli mi coś nie udaje się, to
moja wina, jeśli mi coś wychodzi — tak się szczęśliwie złożyło,
poczucie utraty sensu życia, niskie poczucie koherencji, straty
w ciągu ostatnich 2 lat (tab. 4).
Dla osób pracujących z chorymi somatycznie najważniejsze elementy to niska samoocena, niekorzystne schematy myślenia o sobie, poczucie utraty sensu życia — do tych czynników mamy dostęp i możemy wpływać na nie korygująco.
Warto przypomnieć koncepcję Antonovskyego poczucia koherencji (globalna orientacja poznawczo-motywacyjna człowieka,
która zawiera trzy podstawowe składniki: poczucie zrozumiałości
— świat jest zrozumiały i przewidywalny, poczucie zaradności —
mam wpływ na swoje życie, mogę sprostać stawianym wymaganiom oraz poczucie sensowności –– w życiu jest coś ważnego, coś,
dla czego warto żyć, angażować się i poświęcać).
Zgodnie z koncepcją zdrowia-choroby Antonovskyego człowiek może bezpośrednio wpływać na zdrowie, nie dopuszczając
do przekształcania się napięcia w stan patogennego dystresu.
Silne poczucie koherencji ułatwia adaptację życiową. Wyraża się ono następującymi przekonaniami: dam sobie radę, świat

jest przewidywalny i są poza moim zdrowiem i wyglądem wartości, dla których warto żyć.
Symptomy lęku, dezadaptacja i depresja wynikają głównie
z napięcia spowodowanego przez samo leczenie.
Emocjonalne reakcje na chorobę i leczenie komplikuje poczucie winy, szczególny wpływ ma wina charakterologiczna, która
jest postrzegana jako coś, na co nie mam wpływu, a co ma na mnie
ogromny wpływ. Takie poczucie winy może rodzić poczucie beznadziejności, a to z kolei może nasilać symptomy depresji.
U chorych na raka depresja ma bardziej wymiar poznawczy, sytuacja jest postrzegana i oceniana jako porażka i strata.
Duże poczucie sensowności, odniesienie się do wartości,
posiadanie pasji, stabilna sytuacja rodzinna i materialna zmniejszają prawdopodobieństwo oceny choroby jako straty.
Implikacje praktyczne:
l.
Weryfikacja pesymistycznych założeń pacjenta co do własnej przyszłości
2. Urealnianie poczucia odpowiedzialności; od drobiazgów do
dużych spraw
3. Wzmacnianie samodzielności (problem samoobsługi,
problem renty). Z danych zebranych od wolontariuszy stomijnych wynika, że nadal osoby ze stomią wracają do
domu, mając problemy ze sprzętem. Nie zostały przygotowane do samodzielności (nie wiedziałem, co robić, czułem się nieprzygotowany, mam złe warunki mieszkaniowe
i nie umiałem się zorganizować z wymianą woreczka, miałem źle dobrany sprzęt, bo w szpitalu siostry używały tylko jednego rodzaju woreczków).
Na koniec warto postawić sobie pytanie, na jakiej podstawie można podejrzewać depresję u osoby chorej somatycznie.
Na pewno jest to możliwe dzięki rozmowie i obserwacji, ale
trzeba wiedzieć, o co i jak pytać. Pacjent może sam skarżyć się
na objawy sugerujące depresję — przygnębienie, utratę poczucia sensu życia, bezradność wobec problemów, apatię, zgłasza
liczne dolegliwości bez pokrycia, przychodzi do lekarza bez koniecznej potrzeby — bez wyraźnego pogorszenia stanu zdrowia,
pacjent wywołuje przygnębienie u lekarza. Lekarz może również
ocenić pacjenta jako przygnębionego bez jego skarg, na podstawie obserwacji.
W trakcie rozmowy najważniejsze jest nawiązanie kontaktu
z pacjentem, zwracanie uwagi na jego zachowanie, nie tylko na treść
jego wypowiedzi, unikanie czytania i robienia notatek, nawiązanie
kontaktu wzrokowego, dokładne wyjaśnienie aktualnych dolegliwości i unikanie koncentrowania się na dawnych problemach.

Tabela 4. Poznawczy model depresji

Wczesne doświadczenia
np. odrzucenie lub utrata osoby znaczącej,
zbyt wysokie wymagania

Dysfunkcjonalne założenia
np. jestem gorszy, mogę odnieść sukces, jeżeli będę robić
wszystko najlepiej

Wydarzenia krytyczne
np. rozpad małżeństwa, niepowodzenia w pracy,
konflikty rodzinne

Aktywizowanie dysfunkcjonalnych założeń

DYSKUSJA
Mgr Jolanta Fryc-Martyńska zwróciła uwagę, że sam zabieg wyłonienia stomii nie musi wywoływać depresji. W takich sytuacjach potrzebna jest dokładna diagnostyka psychologiczna w celu różnicowania zaburzeń adaptacji od zespołów depresyjnych. Jest to istotne, gdyż oba stany różnie się
leczy.

Automatyczne myśli negatywne
np. do niczego się nie nadaję, nigdy nie będzie lepiej

Objawy depresji
behawioralne, afektywne, motywacyjne, poznawcze,
somatyczne
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Pokonać niemożliwe
Jerzy Truchanowicz

J

erzy Truchanowicz, osoba czynna zawodowo, jest pacjentem żyjącym ze stomią. Pomimo trudności, jakie niesie
ze sobą posiadanie stomii, pan Jerzy chciał nadal żyć, jak
każda zdrowa osoba, a przede wszystkim realizować swoją pasję
–– chodzenie po górach. Bardzo ciężko pracował nad powrotem
do zdrowia –– ćwiczył, spacerował, starał się przywrócić mięśnie, ciało do prawidłowej sprawności fizycznej. Po okresie rehabilitacji odbył wspinaczkę na szczyt Mont Blanc, a później

zrealizował jeszcze wiele innych wypraw, między innymi zdobył
Aconcaguę (najwyższy szczyt obu Ameryk, 6949 m npm). Podczas wyprawy na Pik Lenina okazało się, że stosowane przez niego
płytki typu convex sprawdziły się również w tak ekstremalnych
warunkach. Pan Jerzy chce odbywać kolejne wyprawy na szczyty górskie, chce się realizować. Każda wyprawa jest dla niego
wyzwaniem i sprawdzianem własnych możliwości, chociaż umie
się wycofać i wie, że nie zawsze warto ryzykować.

Troska nr 3 (10), lipiec 2002

15

ijny
m
sto
t
´
z
Nowy spr

aTec
v
n
Co
y
firm

Ju˝
wk rótce
Najnowszy system do zaopatrzenia stomii
Esteem synergy TM 2 w 1 oferuje znacznie
wi´cej ni˝ sprz´t jedno- i dwucz´Êciowy:

2w1

Bezpieczeƒstwo po∏àczenia p∏ytka-worek
dzi´ki nowoczesnej technologii „Adhesive
Coupling Technology”

2w1

Ró˝norodnoÊç worków i p∏ytek pozwalajàca
na dostosowanie sprz´tu do indywidualnych
potrzeb ka˝dego pacjenta

2w1

Komfort stosowania

2w1

PewnoÊç przylegania i dyskrecja
w ka˝dej sytuacji

2w1

¸agodnoÊç dla skóry dzi´ki zastosowaniu
materia∏u Stomahesive®

Teraz ka˝demu z pacjentów mo˝ecie polecaç Paƒstwo
Esteem synergyTM. To sprawdzony i najlepszy wybór.
Wi´cej informacji: 0-800 120 093

ConvaTec, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
tel. (22) 874 38 10, fax (22) 874 38 35

¸àczy w jednym to, co najlepsze

Podczas Konferencji każdy wykładowca w ramach swojego wykładu zadawał uczestnikom
pytania, korzystając z systemu interaktywnego. Każdy uczestnik mógł anonimowo udzielić na
nie odpowiedzi. Poniżej przedstawiono wyniki głosowania na poszczególne pytania wszystkich uczestników konferencji (ok. 100 osób).

Esteem — produkt XXI wieku
Lek. med. Przemysław Styczeń

PYTANIA

WYNIKI

Pytanie 1
45,7%

Lekarz

Kim są uczestnicy konferencji?

35,8%

Pielęgniarka
18,5%

Inne
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100

Pytanie 2
4,8%

Filtr

Który z elementów sprzętu
Który
sprzętu
stomijnego jest najważniejszy?

72,3%

Przylepiec
2,4%

Materiał worka (folia)
Kształt, wykończenie
i wygoda użytkowania
worka

20,5%
0

swojego
wykładu zadawał uczestnikom
Pytanie 3
pytania w systemie interaktywnym.
Około 0,2 l gazów
Ile gazów w ciągu doby
produkuje przeciętnie
przeciętnie przewód
przewód
pokarmowy człowieka?

20

40

60

5,1%
22,8%

Około 1,2 l gazów

70,9%

Około 2,4 l gazów
0

PYTANIA

100

1,3%

Około 0,6 l gazów

Zasady żywienia pacjentów ze stomią
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Prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł
Dr med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

WYNIKI
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Życie seksualne pacjentów ze stomią
Dr med. Wiesław Czernikiewicz

PYTANIA

WYNIKI

Pytanie 9
14,7%

Nigdy

57,4%

Sporadycznie

Czy Pana(i)
Pana(i) pacjenci ze stomią
zgłaszają problemy seksualne?

20,6%

Dość często
7,4%

Często
0

20

40

60

80

100

80

100

Pytanie 10
21,9%

Wyłącznie mężczyźni

Kto wśród Pana(i)
Pana(i) pacjentów
ze stomią (kobiety czy mężczyźni)
zgłasza problemy seksualne?

48,4%

Częściej mężczyźni
17,2%

Częściej kobiety
Równie często
mężczyźni, jak i kobiety

12,5%
0
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Kobieta ze stomią a ciąża — problem chirurgiczny?
Dr hab. med. Piotr Krokowicz

PYTANIA

WYNIKI

Pytanie 15
Czy uczestnicy spotkali się z kobietą ze stomią planującą ciążę i oczekującą porad w kwestii
możliwości zajścia w ciążę i ewentualnych problemów oraz powikłań z powodu:
Pytanie 15a
39,1%

Tak

a) choroby zapalnej jelit?

60,9%

Nie
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Pytanie 15b
27,7%

Tak

b) polipowatości rodzinnej
jelita grubego?

72,3%

Nie
0
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Pytanie 15c
20,3%

Tak

c) raka jelita grubego?

79,7%

Nie
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Pytanie 16
Kobieta w ciąży
— wymaga
wyłonienia stomii

Czy uczestnicy konferencji
mieli do czynienia w praktyce
z którąś z następujących
sytuacji?

17,1%

Kobieta w ciąży ze
stomią — pacjentka
i ginekolog oczekują
pomocy oraz wsparcia
Kobieta ze stomią
z powodu choroby
zapalnej jelit
planuje ciążę

14,6%

26,8%

Kobieta ze stomią
z powodu polipowatości
rodzinnej planuje ciążę

17,1%

Kobieta po likwidacji
stomii, ale ze
zbiornikiem jelitowym
planuje ciążę

24,4%
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Pytanie 17

Jakie obawy wiążą się
ze spadkiem płodności
u kobiet ze stomią?

Obawa przed
powikłaniem ciąży

44,4%

Obawa przed możliwością
przekazania wady
genetycznej

55,6%
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Pytanie 18

Czym należy tłumaczyć wysoki
odsetek kobiet ze stomią
zapłodnionych in vitro
(Skandynawia 30%)?

Dziecko
„pomimo wszystko”

28,6%

Dziecko u kobiet jak
w zdrowej populacji,
ale problemy z zajściem
w ciążę z powodu zrostów
i zarośnięcia jajowodów

71,4%
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Pytanie 19

Czy uczestnicy Konferencji byli
obecni przy
przy porodzie ciężarnej
ze stomią?

89,4%

Nie
7,6%

Tak — poród naturalny

3%

Tak — cięcie cesarskie
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Operacja — stomia — depresja?
Dr n. hum. Maria Kózka
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Operacja — stomia — depresja?
Mgr psych. Jolanta Fryc-Martyńska

PYTANIA
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Wzór prawid∏owo wype∏nionego kuponu

Ka˝dy nowo operowany pacjent ze stomià otrzymuje od firmy ConvaTec specjalnà „wyprawk´“,
która zawiera materia∏y edukacyjne oraz bezp∏atne próbki sprz´tu stomijnego. Do wyprawki tej
do∏àczony jest równie˝ KUPON. Niezw∏oczne odes∏anie czytelnie wype∏nionego kuponu przez
piel´gniark´ opiekujàcà si´ pacjentem na oddziale jest podstawà tego, aby móg∏ on
przystàpiç do Programu Z∏ota Karta ConvaTec. Program ten zosta∏ stworzony z myÊlà o nowo
operowanych pacjentach, którzy powinni zostaç otoczeni szczególnà opiekà.
Uprzejmie prosimy o czytelne i kompletne wype∏nianie kuponów oraz odsy∏anie ich do biura firmy
ConvaTec w za∏àczonych kopertach zwrotnych.

Wi´cej informacji:

0-800 120-093
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Sprz´t stomijny firmy ConvaTec gwarantuje
absolutnà szczelnoÊç p∏ytki, worka i zapi´cia.
Materia∏ p∏ytki (Stomahesive®) umo˝liwia prawid∏owe
oddychanie skóry i posiada w∏aÊciwoÊci gojàce.
Wieloletnie doÊwiadczenie i najwi´kszy wybór sprz´tu
– w trosce o jakoÊç ˝ycia ka˝dego pacjenta.

Bezp∏atna linia informacyjna: 0-800 120-093
ConvaTec, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel.: (22) 874 38 10, fax: (22) 874 38 35

